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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teori 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang dipaparkan. 

Maka perlu penulis mengemukakan kajian teoritisnya sebagai pendukung 

dalam penelitian ini agar terarah, dengan menggunakan beberapa teori yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini. 

1. Keterampilan Guru Memberi Penguatan 

a. Pengertian Keterampilan Guru 

Keterampilan adalah kemampuan keperluan melakukan pola-

pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan 

sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Keterampilan ialah 

kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot lainnya 

yang tampak dalam kegiatan jasmaniah, meskipun sifatnya motorik 

namun keterampilan ini memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan 

kesadaran yang tinggi.
10

  

Keterampilan adalah kemampuan menggunakan fikir,nalar dan 

perbuatan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil tertentu 

termasuk kreatifitas. Keterampilan adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa mengajar
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yang komplek itu dapat diuraikan dalam beberapa keterampilan yang 

harus dikuasai oleh seseorang guru: 

1) Keterampilan membuka pelajaran, dengan tujuan menyiapkan mental 

murid terhadap apa yang akan dipelajari dan menimbulkan minat 

tertentu kepada pelajaran yang akan diberikan. 

2) Keterampilan menutup pelajaran, maksudnya usaha atau kegiatan guru 

untuk mengakhiri pelajaran, sehingga siswa memperoleh gambaran 

yang jelas tentang apa yang baru saja dipelajari. 

3) Keterampilan variasi stimulus diartikan sebagai perbuatan guru dalam 

konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan 

siswa. 

4) Keterampilan menjelaskan, berarti menyajikan informasi lisan yang 

terorganisasi  secara sistematis dan bertujuan.
11

 

Berdasarkan bentuk keterampilan guru di atas keterampilan guru 

memberikan penguatan termasuk kedalam keterampilan variasi stimulus, 

karena di dalam keterampilan variasi stimulus ini guru dituntut untuk 

memberikan sesuatu kreatifitas dalam mengajar yang bertujuan untuk 

mengatasi kebosanan siswa dalam kegiatan dalam belajar. 

Guru merupakan profesi atau perkerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Jenis kegiatan ini tidak dapat dilakukan 
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oleh sembarang orang di luar kependidikan. Walaupun kenyataannya 

masih dilakukan orang di luar kependidikan. 
12

 

Jabatan guru merupakan jabatan profesional, dan sebagai 

jabatan profesional pemegangan harus memenuhi kualifikasi tertentu. 

Kriteria jabatan profesional pemegangnya antara lain bahwa jabatan itu 

melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang 

khusus, memelukan persiapan lama untuk memangkunya, memerlukan 

latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, merupakan karir hidup 

dan keanggotaan yang permanen, dan mempunyai kode etik yang ditaati 

oleh anggotanya.
13

 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan 

melatih. Dalam pelaksanaan berbagai kebijakan diatas, guru dituntut 

untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas utamanya 

antara lain menyampaikan informasi kepada peserta didik, guru juga 

berperan sebagai perencana, pelaksana, dan peniliti pembelajaran. Untuk 

itu di perlukan peran baru dari para guru, mereka dituntut memiliki 

keterampilan-keterampilan teknis yang memungkinkan untuk 

mengorganisasi materi standar serta pengelolanya  dalam pembelajaran 

dan pembentukan komperensi  peserta didik. 
14

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa 

pekerjaan guru itu adalah suatu profesi yang memerlukan keahlian 
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khusus. Menjadi seorang guru harus memiliki suatu ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan profesi menjadi guru, mereka dituntut untuk 

mengetahui keterampilan- keterampilan dalam mengajar agar tidak 

terjadi suatu kebosanan dalam proses pembelajaran. 

b. Pengertian Penguatan 

Berdasarkan dari kata dasar „‟kuat‟‟, penguatan mengandung 

makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum 

begitu kuat. Makna tersebut ditunjukan kepada tingkah laku individu 

yang perlu diperkuat. Diperkuat artinya dimantapkan, dipersering 

kemunculannya, dan tidak hilang-hilang timbul. Pada proses pendidikan, 

tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses pembelajaran adalah 

terjadinya tingkah laku yang baik. Oleh karena itu penguatan dapat 

dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tingkah laku yang baik 

dalam pembelajaran.
15

 

Penguatan adalah suatu respon terhadap suatu tingkah laku yang 

dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku 

tersebut, diharapkan mereka lebih giat berpartisipasi dalam interaksi 

pembelajaran.
16

 Penguatan adalah respon positif yang dilakukan guru 

atas perilaku positif yang dicapai anak dalam proses belajarnya, dengan 

tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. 

Penguatan dapat diartikan pula sebagai respon terhadap suatu tingkah 
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laku yang dapat menigkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah 

laku tersebut.
17

 

Dalam pendidikan Islam, pengunaan penguatan oleh guru 

dijadikan sebagai salah satu metode dalam meningkatkan pembelajaran. 

Hal ini sebagaimana dijelaskan QS. An Nahl: 115 yakni:  

                            

                      

  

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang mendapat petunjuk. (QS.An Nahl 125 ).
18

 

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas dapat disimpulkan, 

pendidikan Islam  menekankan kepada seluruh guru agar selama proses 

pembelajaran, hendaknya guru dapat menyeru kepada peserta didik 

dalam hikmah dan pelajaran yang baik. Adapun yang dimaksud dari ayat  

tersebut ialah supaya guru dapat mengajar secara profesional, yakni 

memberikan pujian kepada siswa yang berprestasi dan memberikan 

hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan secara tegas dan sesuai 

norma-norma pendidikan.  
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Berdasarkan beberapa pengertian penguatan di atas, penulis 

mengambil kesimpulan penguatan adalah segala bentuk tindakan yang 

diberikan oleh guru terhadap tingkah laku siswa dalam proses belajar, 

yang bertujauan untuk memberikan dorongan ataupun mempertahankan 

tingkah laku positif guna mendukung timbulnya suatu moivasi dalam 

proses pembelajaran. 

c. Komponen- komponen yang terdapat dalam penguatan antara lain: 

1) Penguatan secara verbal dibagi menjadi dua yaiu: 

a) Berupa kata-kata, misalnya dengan mengunakan kata ya, bagus 

sekali dan lain lain. 

b) Beberapa kalimat, misalnya pekerjaanya baik sekali, saya 

menghargai pendapatmu, jalan pikirannya bagus, dan lain-lain  

2) Penguatan secara gestural yang diberikan dalam bentuk mimik, gerak, 

senyum, tepuk tangan, anggukan, acugan jempol dan lain-lain. 

3) Penguatan dengan mendekati siswa maksudnya mendekati siswa 

untuk menyarakan perhatian pekerjaannya ataupun duduk dalam suatu 

kelompok diskusi siswa. 

4) Penguatan dengan sentuhan, misalnya dengan menepuk pundak siswa, 

menjabat tangan siswa dan lain sebagainya. 

5) Penguatan dengan memberikan pekerjaan yang menyenangkan, 

misalnya meminta siswa untuk membantu temannya atau meminta 

untuk memimpin suatu kegiatan. 
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6) Penguatan dengan memberikan tanda atau hadiah.
19

 

Agar penguatan yang dilakukan dapat berhasil, maka terdapat 

beberapa prinsip yang diperhatikan, yaitu: 

1. Kehangatan  

Kehangatan sikap guru dapat dilakukan dengan suara, mimik 

dan digerakkan badan (gestural), kehangatan sikap guru akan 

menjadikan penguatan yang diberikan menjadi lebih efektif, jangan 

sampai siswa mendapatkan kesan bahwa guru tidak ikhlas dalam 

memberikan penguatan. 

Penguatan harus dilakukan secara tulus, tidak dibuat-buat 

atau ada kesan asal melakukan penguatan. jika demikian, maka tujuan 

penguatan yang kita lakukan tidak tercapai seperti meningkatkan 

motifasi siswa.
20

 

2. Antusiasme 

Sikap antusias dalam memberi penguatan dapat menstimulus 

siswa untuk meningkatkan motifasi. Antusiasme dalam memberi 

penguatan akan mendorong munculnya kebanggaan dan percaya diri 

siswa. 

3. Kebermaknaan  

Penguatan dilakukan ketika perhatian perserta didik mulai 

berkurang, motifasi rendah, dan mereka dalam fokus ke pembelajaran. 

Inti dari kebermaknaan adalah bahwa siswa-siswa mengerti dan yakin 
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bahwa dirinya layak diberikan penguatan. kebermaknaan pemberian 

penguatan hanya mungkin apabila diberikan dalam konteks yang 

relevan. 

4. Menghindari respon yang negatif 

Meskipun disadari bahwa hukuman dan teguran dapat 

dilakukan untuk mengendalikan dan membina tingkah laku siswa, tapi 

respon negatif yang diberikan guru seperti komentar yang menghina 

atau ejekan perlu di hindari, karna hal itu akan mematahkan semangat 

siswa dalam mengembangkan dirinya. oleh karna itu, jika jawaban 

anak salah tidak boleh merespon negatif dan mengatakan 

„‟jawabanmu salah‟‟, hal itu dapat mematikan motivasi anak. dalam 

kasus ini guru dapat memberikan pertanyaan tuntunan dan 

mengatakan “barang kali ada yang dapat membantu “, dengan cara ini 

anak tidak akan merasa tersinggung. 

5. Penguatan yang diberikan dengan segera 

Penguatan akan lebih tepat sesaat setelah peserta didik 

menunjukkan prestasi, tidak diselingi. dengan kata lain, jika akan 

diberikan penguatan jangan ditunda-tunda. Rasulullah SAW 

menegaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa 

“berikanlah bayaran pelayan sebelum keringatnuya mengering”.
21

 

6. Penguatan yang di berikan secara variatif 
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Dalam memberikan penguatan pembelajaran, kita harus 

menggunakan variasi bentuk, baik verbal maupun non verbal.
22

 

d. Tujuan Pemberian Penguatan  

Pemberian penguatan apabila dilakukan dengan cara dan prinsip 

yang tepat, maka akan tercapailah dari penguatan itu, diantara lain: 

1) Meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar. 

2) Membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan motovasi belajar. 

3) Mengerahkan pemgembangan berfikir siswa kearah divergent. 

4) Mengatur dan mengembangkan diri anak sendiri dalam proses belajar. 

5) Mengendalikan peserta memodifikasikan tingkah laku siswa yang 

kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang 

produktif.  

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa siswa termotivasi dalam 

belajar apabila seorang guru memberikan sebuah penguatan dalam 

pembelajaran baik itu bersifat verbal seperti memberikan pujian, 

penghargaan, persetujuan, dan lain sebagainya, maupun non verbal 

seperti penguatan dalam gerak isyarat misalnya memberikan senyuman, 

anggukan kepala, dan lain sebagainya. Cara Penggunaan Penguatan 

yaitu; 

1) Penguatan kepada pribadi tertentu 

Penguatan akan lebih tepat sasaran dan bermakna jika 

mempertimbangkan siapa yang dituju, apabila penguatan ditunjukkan 
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kepada siswa tertentu maka pandangan guru harus tegas diarahkan 

kepada anak yang memperoleh penguatan. 

2) Penguatan kepada kelompok 

Penguatan dapat pula diberikan kepada sekelompok siswa, 

misanya apabila tugas telah diselesaikan dengan baik oleh satu kelas, 

guru memperbolehkan anggota kelas tersebut untuk bermain bola voli 

yang menjadi kegemarannya. 

3)  Penguatan yang tidak penuh 

Sering didapat jawaban yang diberikan anak atas pertanyaan 

guru sedikit mengundang kebenaran, untuk itu penguatan yang 

digunakan untuk penguatan tidak penuh. teknik ini dapat dilakukan 

dengan mengatakan “jawabanmu ada benarnya, akan lebih sempurna 

kalau dirinci lagi secara sistematis”. 

4)  Variasi penggunaan 

Untuk menghindari ketidak bermaknaan, guru dapat 

mengunakan secara bervariasi penggunaan penguatan yang hanya itu 

saja akan menjadi bahan tertawaan siswa. 

 

B.  Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan pendapat yang 

berhubungan dengan judul penulis yaitu keterampilan guru memberikan 

penguatan bagi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten rokan 
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Hilir. Adapu penelitian ini mengenai penguatan sudah banyakk dilakukan 

orang, iantaranya: 

1. Surani (2013) meneliti tentang pengaruh keterampilan guru memberi 

penguatan terhadap motivasi belajar fikih di Madrasah Tsanawiyah 

Hidayatullah lubuk dalam Kabupaten Siak. Dengan hasil memberikan 

penguatan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terdapat perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian diatas lebih menitik beratkan 

kepada penrapan motivasi belajar siswa. Sedaangkan penulis hanya melihat 

apakah terdapat pengaruh dari guru meberikan penguatan terhadap siswa  

2. Muslim (2009) meneliti tentang meningkatkan motivasi belajar matematika 

dengan memberikan penguatan pada murid keas IV SD Muhammadiyah 

Pulau Payung Kecamatan rumbio Jaya. Dengan hasil memberikan 

penguatan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Terdapat perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya, penelitian diatas lebih menitik beratkan 

kepada penerapan penelitian tindakan kelas. Sedangkan penulis hanya 

melihat apakah terdapat pengaruh dari guru meberikan penguatan terhadap 

siswa.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk menentukan 

ukuran-ukuran secara spesifik dan teratur agar mudah dipahami dan untuk 

menghindari kesalahfahaman terhadap penulisan, konsep-konsep perlu di 

operasionalkan agar lebih terarah. 
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1. Keterampilan Guru Memberi Penguatan Bagi Siswa Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Adapun Keterampilan Guru Memberi Penguatan Bagi Siswa 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  yang penulis maksudkan 

adalah menurut pandang guru. Untuk mengukurnya digunakan indikator-

indikator sebagai berikut: 

a. Guru memberikan semangat atau arahan kepada siswa berkaitan 

pelajaran yang akan di ajarkan. 

b. Guru melakukan kontak pandang dengan siswa saat menjelaskan materi 

pelajaran. 

c. Guru mendekati siswa untuk memberikan perhatian terhadap 

pekerjaannya atau duduk dalam suatu kelompok diskusi. 

d. Guru memberikan suatu tugas kepada siswa seperti meminta untuk 

menjadi pemimpin dalam suatu kegiatan. 

e. Guru memberikan komentar tertulis pada lembar jawaban siswa. 

f. Guru mengacungkan jempol kepada siswa yang menjawab dengan benar. 

g. Guru memberikan pujian dengan mengatakan “bagus, tepat sekali” 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan. 

h. Guru memberikan pertanyaan tuntunan terhadap siswa yang salah 

misalnya “barangkali ada yang dapat membantu”. 

i. Guru memberikan penghargaan atau hadiah bagi siswa yang berprestasi. 

j. Guru memberikan motivasi atau arahan bagi yang tidak berprestasi untuk 

lebih giat lagi dalam belajar. 



24 
 

k. Guru memberikan penguatan dengan sentuhan seperti menepuk pundak 

siswa. 

l. Guru mendekati atau memberi arahan kepada siswa yang berperilaku 

negetif seperti bercanda ketika guru menjelaskan. 

m. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk berkreaifitas seperti debat 

aktif. 

n. Guru memberikan teguran bagi yang berperilaku negatif di kelas dengan 

mengatakan kalimat seperti “mohon untuk tidak ribut”. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keterampilan Guru Memberi Penguatan 

Bagi Siswa Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor latar belakang pendidikan guru. 

b. Faktor pengalaman mengajar. 

c. Faktor fasilitas. 

d. Faktor lingkungan sekolah. 

e. Faktor anak didik.  


